
จ.กระบี่

อ.คลองทอม

กิจเจริญซุปเปอร 80 ม.1 ต.คลองบน อ.คลองทอม จ.กระบ่ี 075-641116

พาณิขยคลองพน 033/4 ม.1 ต.คลองบน อ.คลองทอม จ.กระบ่ี 075-641511

ทอปเทนมินิมารท อ.คลองทอม จ.กระบ่ี

เอสช็อป อ.คลองทอม จ.กระบ่ี 084-4069947

ครูเขต 55/5 ม.1ต.พรุดินนา อ.คลองทอม จ.กระบ่ี 086-7581243

พัชนี ตลาดพรุดินนา 21 ม.2 ต.พรุดินนา อ.คลองทอม จ.กระบ่ี

แกวประไพเภสัช อ.คลองทอม จ.กระบ่ี 088-7528336

โกชาติ ขางตลาดสดคลองทอม อ.คลองทอม จ.กระบ่ี 081-1381640

รานพ่ีจีติ๋ม 72 ม.9 บานทามะพราว ต.คลองบน อ.คลองทอม จ.กระบ่ี 081-6768042

บารอถัต 64 ม.5 บานทุงครก ต.คลองมน อ.คลองทอม จ.กระบ่ี 093-5815939

ปาจิ้น 126 ม.2 ต.ทรายขาว อ.คลองทอม จ.กระบ่ี 089-7244992

ลํายอง 134 ม.2 ต.ทรายขาว อ.คลองทอม จ.กระบ่ี 098-6711621

บังโหรบ 100/9 ม.4 ต.ทรายขาว อ.คลองทอม จ.กระบ่ี 083-1075860

อ.เหนือคลอง

รานอดิศักดิ์เภสัช 237 ม.2 ตลาดเหนือคลอง ถ.เพชรเกษม อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 075-691190

ประทีป 417/1 ม.2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี

ตนทวยช็อบ 33 ม.1 ตลาดตนทวย ต.คลองเขวา อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 086-0787407

วาฟรเซ็นเตอร 327 ม.1 ต.คลองเขมา อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 075-651304

ใบหยก 705 ม.2 บานคลองขนาน ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 081-4412945

คุณปุย 59 ม.8 บานแหลมกวด ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 081-8445997



บจก.โชคนําพา 235 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 81130

อ.เกาะลันตา

นายมินิมารท 136 ม.4 ต.ศาลาดาน อ.เกาะลันตา จ.กระบ่ี 081-2388194

รานคลีนิคยา 9/11 ม.5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบ่ี 075-689313

อ.เขาพนม

รานศรีไสวสรรพสินคา 102/1 ม.5 อ.เขาพนม จ.กระบ่ี 075-689026

คลินิกยา 68 ม.5 ถ.เขาพนม-ชัยบุรี ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบ่ี 075-689313

อุไร 493 ม.5 ถ.เขาพนม-ชัยบุรี ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบ่ี085-7880345

พ่ีหนุย 246/2 ม.5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบ่ี 084-1906761

มีพรอม 295 ม.1 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบ่ี 087-3849517

ศรีรุงเรืองการคา 437 ม.1 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบ่ี 093-5795537

โจโจ 140 ม.10 บานพรุเตียว ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบ่ี 098-1137539

ใขทอง 390 ม.9 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบ่ี 090-4928013

เจมล 71 ม.1 ต.สินพล อ.เขาพนม จ.กระบ่ี 089-3435234

เอส พี การคา 285 ม.1 ต.สินปูน อ.เขาพนม จ.กระบ่ี 087-0796698

สินปูนสโตร 358 ม.3 บานควรกลาง ต.สินปูน อ.เขาพนม จ.กระบ่ี 089-9727331

ปาตี้มินิมารท 75 ม.4 บานมะมวงเอน ต.สินปูน อ.เขาพนม จ.กระบ่ี 089-5938619

อ.ปลายพระยา

รานลายไม 227 ม.5 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี 075-687035

รานปลายพระยาซุปเปอรมารเก็ต 31 หนาตลาดสดเทศบาล 2 อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี 075-687322

อํานวย 311 ม.7 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี 075-652023

บานจันทรเกิด 59 ม.3 อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี 075-685729



ปกรเจริญศรี อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี 087-8930735

รุงประวีพานิช 45 ม.2 บานบางหอย ต.เขาตอ อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี 087-2543730

ดาวซุปเปอร 227 ม.4 ต.เขาตอ อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี 075-701328

นองเจี๊ยบซุปเปอร หนาตลาดนัดบานทะเลหอย อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี 089-2817183

อ.อาวลึก

ซัน ซันมินิมารท 111/1 ม.7 ซ.สุขาภิบาล 1 อ.อาวลึก จ.กระบ่ี 075-681387

ดี เด็ด เซ็นเตอร 2/91 ม.7 ต.อาวลึกใต  อ.อาวลึก จ.กระบ่ี 086-5937543

คุณสมศรี บุญไทย หนาโรงเรียนประชาสรรค 9/2 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.อาวลึก อ.อาวลึก จ.กระบ่ี 086-2695736

อาวลึกเภสัช 2/89 ม.7 ต.อาวลึกใต อ.อาวลึก จ.กระบ่ี 089-1965617

พรอมพันธ 2/87 ม.7 ต.อาวลึก อ.อาวลึก จ.กระบ่ี 0810831431

บังเหวน 30-31 ม.4 ต.ทองหิน อ.อาวลึก จ.กระบ่ี 081-0789683

นมใหมมินิมารท 85 ม.4 ต.คลองพิน อ.อาวลึก จ.กระบ่ี 086-2739850

กอย 116/6 ม.4 ต.คลองหิน อ.อาวลึก จ.กระบ่ี 061-4566737

ทรัพยเจริญ 39/2 ม.4 อ.อาวลึก จ.กระบ่ี 093-6183817

สนอง 25/23 ม.3 ต.อาวลึก อ.อาวลึก จ.กระบ่ี 095-0267233

กะมะ 137 ม.4 ต.คลองหิน อ.อาวลึก จ.กระบ่ี 092-9781176

นุจรี 86 ม.4 ต.คลองหิน อ.อาวลึก จ.กระบ่ี 087-2679192

ดีมารท 8/5 ม.7 ต.อาวลึก อ.อาวลึก จ.กระบ่ี

สุนารี (บานยากัน) 70/2 ม.2 ต.อาวลึกนอย อ.อาวลึก จ.กระบ่ี 087-8826008

อ.เมือง

คุณจุฬารัตน มโนราห 32 ม.8 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบ่ี 086-9549842

มานะชัยเภสัช 84 ถ.มหาราช ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.กระบ่ี 075-630329



โชติดีมารท (ปากทางเขาอาวนางบานชองพลี) 19/ 4 ม.1 ต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบ่ี 081-1883378

ออเรนจมินิมารท 137 ม.5 ต.อาวนาง อ.เมือง จ.กระบ่ี 084-0579186 093-6472235

เภสัชกรประเสริฐ 111 ถ.มหาราช อ.เมือง จ.กระบ่ี 075-620545

บจก.สุวรรณาฟารมา 113/73488 ม.11 ต.กระบ่ีนอย อ.เมือง จ.กระบ่ี 8100 075-663961

อ.ไพฑูรย 36 ม.1 อ.เมือง จ.กระบ่ี 085-7968597

กุลบุตร 409 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบ่ี 080-1412607

ทิพยวรรณ บานหนองทะเล 256 ม.1 ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบ่ี 096-6410528

ปาถูป อ.เมือง จ.กระบ่ี 075-663126

กุลบุตร 409 ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบ่ี 075-694069

พ่ีเอก ตลาดบานทุง 168 ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบ่ี 075-680304

ฟาใส (พ่ีจา) 183 ม.6 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบ่ี 063-9653519

พ่ีติ๋ม 28/1 ม.7 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบ่ี 086-6823206

ประทุมพร 292 ม.6 บานกระบ่ีนอย ต.กระบ่ีนอย อ.เมือง จ.กระบ่ี 096-6158506

ขวัญรุงเรือง 130 ม.10 ต.กระบ่ีนอย อ.เมือง จ.กระบ่ี 081-0827405

วิววิวัฒน 161/1 ม.3 หนาตลาดนัด ต.กระบ่ีนอย อ.เมือง จ.กระบ่ี 095-4149573

เขาตั้งการคา 188 ม.8 ต.กระบ่ีนอย อ.เมือง จ.กระบ่ี 087-8817002

หยงมินิมารท 13/2 ม.11 บานไร ต.กระบ่ีนอย อ.เมือง จ.กระบ่ี 084-3042125

อ.ลําทับ

ลําทับมินิมารท 311 ม.5 ต.ลําทับ อ.ลําทับ จ.กระบ่ี 075-643551

ลําทับมินิมารท 583 ม.1 ถ.ลําทับ-สินบุน ต.ลําทับ อ.ลําทับ จ.กระบ่ี 075-643551

บานดีจัง 81 ม.5 ต.ลําทับ อ.ลําทับ จ.กระบ่ี 090-8688053

โปรดปรานเภสัช อ.ลําทับ จ.กระบ่ี 089-5919669



จ.ชุมพร

รานเพียวเภสัช 151-153 ถ.ปรมินบรรดา  อ.เมือง จ.ชุมพร 077-511838

บริษัท  ชุมพรโอเชียนกรุป จํากัด 121/ 15 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทาตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 077-504065

รานบุนเมงเซง " 121/14 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทาตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร" 077-511146

รานเจริญชัยฟารมาซี 104/21 ถ.ประชาอุทิศ อ.เมือง จ.ชุมพร 077-502290

รานเวียงฟา 133/6 ม.2 ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 077-521118

บริษัท ชุมพรโอเชียนกรุป จํากัด 19 ม. 13 ต.วังไผ อ.เมือง จ.ชุมพร 077-504150

บริษัท ชุมพรโอเชียนกรุป จํากัด 204/12-13 ถ.กรมหลวง ต.ทาตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 077-506541

แอน ตลาดสดหนาสถานีรถไฟ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 086-2689201

อาวไทย 44/21 ม.3 ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.ชุมพร 077-528578

หองภาพอินเตอรคลัเลอรแล็บ (คุณมีนา ใจจอง) 216 ถ.ปรมินทรมันคา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 081-2731228

ล้ิมกวงงวน 133-135 อ.เมือง จ.ชุมพร 077-511840

จงกล (เจกิต) 133-135 อ.เมือง จ.ชุมพร 085-7966258

รุงเรืองเภสัช 108 อ.เมือง จ.ชุมพร 077-511036

จิ้นเส็งโอสถ 037 ม.5 ต.นาโพธิ์ อ.ฉวี จ.ชุมพร 077-531123

ขายยาเทพประสิทธิ์ 052 ม.5 ต.นาโพธิ์ อ.ฉวี จ.ชุมพร 077-531089

หางขายยาเชียมกวง 94-96 ถ.ศาลาแดง อ.เมือง จ.ชุมพร 077-501927

มุนจิงเภสัช 133-135 อ.เมือง จ.ชุมพร

พุทธรักษาเภสัช 100/43 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 077-510579

พ่ีวรรณ (หนาซีเฟรส) ปากนํ้าชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 086-5950968

ห.จ.ก.ชุมพรเอกฟา 42/8 ม.1 ต.บานนา อ.เมือง จ.ชุมพร 077-534678

บจก.ชุมพรโอเชี่ยนกรุป 414345 ถ.ทาตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 36000 077-501101



บจก.ชุมพรโอเชียน กรุป 188/111 ถ.ศาลาแดง ต.ทาตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

อ.หลังสวน

บริษัท  ชุมพรโอเชียนกรุป จํากัด 1/7-8 ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 077-582505

รานอุดมเภสัช 8 ถ.ชูแข ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 081-2710010

วิทนาโอสถ ตลาด ต.ปากนํ้าหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 077-551102

หลังสวนโอสถ (เฮียกมล) 6/13-14 ถ.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 077-541603

บจก.กูดสโตร 5/61 ถ.หมูบานอวยซัย ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ขายยาซินแส 1/18 อ.หลังสวน จ.ชุมพร 077-541548

แสงจันทรเวชภัณฑ 40/6 อ.หลังสวน จ.ชุมพร 081-8245674

คุณหมวย 25 ม.11 อ.หลังสวน จ.ชุมพร 086-6071130

ประคอง 56 ม.11 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 077-595049

อินเตอรมินิมารท (อํานวย) พีพีดี 166 ม.9 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 093-6347778

อุทัย (นาคสิงห) 51 ม.2 อ.หลังสวน จ.ชุมพร 081-5394984

เชี่ยวมารท 128 ม.4 อ.หลังสวน จ.ชุมพร 099-0433237

อ.ละแม

ศ.พานิช (เจมวย) 6 ม.9 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 077-587076

พ่ีแดงซุปเปอรมารเก็ต 184 ม.7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 077-587080

วัชระ เวชภัณท ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 085-0697570

พ่ีสา 234 ม.5 ต.ทุงคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร 081-0772550

ทับใหมเซอรวิต 64/1 ม.5 ต.ทุงคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร 098-4931869

นํ้าดื่มวิลย 28/1 ม.3 ต.ทุงคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร 086-1205793

แคนมินิมารท 186/65 ม.7 ต.ละแม  .ละแม จ.ชุมพร 093-7716377



อ.สวี

รานนิวเรืองไชย (เจลวน) 83 ม. 5 ต.นาโพธ อ.สวี จ.ชุมพร

บริษัท ชุมพรโอเชียนกรุป จํากัด 588/3 ม.5 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร

ตาตี๋ขายสง 9/3 ม.1 ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร 086-9434464

เสาวณี บานเขาคาย 333/6 ม.3 ต.เขาคาย อ.สวี จ.ชุมพร 087-4149570

ปรีชา 154/3-5 ม.5 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 077-531131

นกอุย 20/5 ม.1 อ.สวี จ.ชุมพร 084-0520052

เขาคายการคา (ลุงสงัด) 271 ม.3 ต.เขาคาย อ.สวี ชุมพร 077-621055

เหลาสุขการคา 90 ม.4 ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร 086-2815990

เบียรสวี บานดอนหญา ม.12 อ.สวี จ.ชุมพร 077-510613

อ.ทาแซะ

รานพนิดา 54 ม. 6 ต.ทาเเซะ อ.ทาเเซะ จ.ชุมพร 077-599595

บริษัท  ชุมพรโอเชียนกรุป จํากัด 220 ม.16 ต.ทาแซะ อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 077-584203

รานถาวรเภสัช 49/1 อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 077-599140

รานวิทยาซุปเปอรสโตร 118/22 ต.ทาแซะ อ.ทาเเซะ จ.ชุมพร 077-599071

สหกรณนิคมทาแซะ 50 ม.13 ต.ทาแซะ อ.ทาแซะ จ.ชุมพร

จิตเจริญเภสัช 124 ม.5 ต.ทรัพยอนันต อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 081-8598731

กุหลาบ 180/1 ม.1 ต.หนองเจริญ อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 084-8253134

คุณฟา สหกรณนิคมทาแซะ อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 087-8867869

ลุงเชาว 136 ม.2 บานยายไทย ต.พงษเจริญ อ.ทาแซะ จ.ชุมแพ

สุนทร (ผูใหญดํา) 375 ม.2 ต.ฉลุย อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 089-4694473

หลวงติ่ง พ่ีนารถ 435 ม.4 ต.สองพ่ีนอง อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 062-4958676



นองโบท 553 ม.4 ต.สองพ่ีนอง อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 089-9886567

อมรทิตย (เจทิตย) อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 089-8092023

บจก.ชุมพรโอเชี่ยน กรุป 166/3 ม.5 ต.ทรัพยอนันต อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 077-510224

สุภาภรณ 90 ม.4 ต.ทาขาม อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 077-547062

รานครูฮุย 98 ม.6 ต.ทาขาม อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 077-547283

อ.ปะทิว

รานวิรัชศิลปโอสถ 54/1 ม. 12 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร 081-9857524

บริษัท ชุมพรโอเชียนกรุป จํากัด 123/12 ม.1 ต.ดอนยาง ต.ปะทิว อ.ปะทิว จ.ชุมพร 077-678533

รานคิ้วทองเจริญ 153 ม.1 ต.ดอนยาว อ.ปะทิว จ.ชุมพร 077-578425-6

ธนาทรัพย (ริมทางรถไฟ) 190/11 ม.12 อ.ปะทิว จ.ชุมพร 077-578035

ปะทิวมินิมารท 60/2 ม.7 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 077-586038

เจหมวย บานคลองวังชาง 155 ม.4 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 098-7051419

มาบอําฤตโอสถ 129 ม.12 อ.ปะทิว จ.ชุมพร 077-578280

แซนดี้ 35/6 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 087-4687846

ปยะพานิช (พ่ีสําอางดี) 87/9 ม.7 อ.ปะทิว จ.ชุมพร 077-591338

เอกพานิช 22/2 ม.4 ต.สบรี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 087-5652914

อ.ทุงตะโก

รานไชยชนะซุปเปอร 1 54/1 ม.6 ต.ทุงตะไคร อ.ทุงตะโก จ.ชุมพร 077-536089

บริษัท ชุมพรโอเชีย่นกรุป จํากัด 85/19 ม.6 ต.ทุงตะไคร อ.ทุงตะโก จ.ชุมพร

บี๊กวัน 85/19 ม.6 ต.ทุงตะไคร อ.ทาตะโก จ.ชุมพร

ชัยชนะบิวตี้ช็อป 57/15 ม.6 ต.ทุงตะไคร อ.ทุงตะโก จ.ชุมพร 089-7262899

ไชยชนะซุปเบอร 2 (พ่ีไมค) ในตลาดสด อ.ทุงตะโก จ.ชุมพร 086-3536499



วังปลามินิมารท 14/11 ม.5 ต.ชองไมแกว อ.ทุงตะโก จ.ชุมพร 087-2767695

อ.พะโตะ

นองฟา 75/2 อ.พะโตะ จ.ชุมพร 081-9560451

พ่ีมด อ.พะโตะ จ.ชุมพร 081-0863973

คุณหญิง 19/4 ม.6 อ.พะโตะ จ.ชุมพร 086-3908630

เจวันดา 102/7 ม.7 อ.พะโตะ จ.ชุมพร 077-510366

พ่ีหนู 101 ม.16 ต.พะโตะ อ.พะโตะ จ.ชุมพร 081-9583526

กรรณิกา 12/1 ม.1 ต.พะโตะ อ.พะโตะ จ.ชุมพร 081-2730944

เต็มสมบัติ 70 ม.8 ต.พะโตะ อ.พะโตะ จ.ชุมพร

ปทุมพะโตะ 33 ม.8 ต.พะโตะ อ.พะโตะ จ.ชุมพร 077-539009

แสงเพชร 155/1 ม.8 ต.พะโตะ อ.พะโตะ จ.ชุมพร 077-539030

หลี 4/10 บานปากเลว ต.พะโตะ อ.พะโตะ จ.ชุมพร 062-2513863

เต็มสมบัติการเกษตร 56 ม.8 ต.พะโตะ อ.พะโตะ จชุมพร 084-8410590

วิบูลย 39/1 ม.1 ต.พระรักษ อ.พะโตะ จ.ชุมพร 089-5364293

จ.ตรัง
นิวัติเภสัช 22-24 ถ.พระราม 6 อ.เมือง จ.ตรัง 075-218426

โกวิทยเภสัช 98-100 หลังตลาด อ.เมือง จ.ตรัง 075-218849

รานวิจิตรเภสัช 97 ถ.ราชดําเนิน อ.เมือง จ.ตรัง 075-218424

คุณระลึก หลีกภัย 183 ถนนวิเศษกุล อ.เมือง จ.ตรัง 92000 083-7046666

เบนช 89-45 ตลาดสดสถานีรถไฟ อ.เมือง จ.ตรัง 086-9475777

ขายยากองกิจเภสัช 18-20 ถ.กันตัง อ.เมือง จ.ตรัง 075-218391

อิมเภสัช 128-130 ถ.ตลาด อเมือง จ.ตรัง 075-218137



บจก.เมอรร่ี กรุป 160/11 ต.ทับเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 075-218001

อ.หาดสําราญ

ซีมารท 97 ม.1 อ.หาดสําราญ จ.ตรัง 089-6474455

หงษฟา 187/1 ม.8 ตลาดนัดหาดสําราญ อ.หาดสําราญ จ.ตรัง 099-3301120

อ.ยานตาขาว

รานสิณีมินิมารท 5 อ.ยานตาขาว จ.ตรัง 075-240558

รานสุขไพศาลโอสถ (หมอซุย) 26-28 ม.1 ต.ยานตาขาว อ.ยานตาขาว จ.ตรัง 92140 075-824767

รานเฮียบลง 29 ถ.ยวดประสาสน อ.ยานตาขาว จ.ตรัง 075-281063

เฮียบลง 29 ม.1 อ.ยานตาขาว จ.ตรัง 075-281263

ปาชวน 93 ม.3 อ.ยานตาขาว จ.ตรัง 081-0780587

เบญจวรรณ (คุณกุง) 102 ม.3 ต.หนองบอ อ.ยานตาขาว จ.ตรัง 080-3802406

บานใกล 102 ม.3 ต.หนองบอ อ.ยานตาขาว จ.ตรัง 085-6543002

ลักกี้มารเก็ท 9 ถ.วรคีรี อ.ยานตาขาว จ.ตรัง 081-8297321

บริษัท ลักกี้วัน 2560 จํากัด 9 ม.1 ถ.วรคีรี อ.ยานตาขาย จ.ตรัง 086-2822434

อ.วังวิเศษ

รานคลองชีซุปเปอรมารเก็ต 64 ถ.เพชรเกษม อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 075-296069

รานวังทองซุปเปอรมารเก็ต 315/1 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 075-262075

ขนิษฐา เจริญรูป บานในปง 169 ม.3 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 081-3678202

เอ อาวตง 31 ม.5 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 083-1060664

วังเจริญ 19/1 ม.3 ต.อาวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

หมอยา 18 ม.7 ต.วังมะปรางคเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 089-4702421

นองปนปน 246 ม.4 อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 089-9084234



นองโบว ตลาดบานเขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

ธนธัญมินิมารท อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 088-3803024

สมหมาย เบบ้ีใบหมอน 265 ม.7 อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 082-8002532

อ.กันตัง

รานเอ็ม ดี ซุปเปอรมารเก็ต 89-91 ถ.หนาคาย อ.กันตัง จ.ตรัง 075-251374

รานเจริญสุขโอสถ 86 ถ.รัษฎา ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 075-251020

อภิชัยรวมสินคา 99 ถ.รัชฎาอุทิศ1 ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 075-253048

สหมิตรช็อปปงมอล 58 ถ.สถลสถานพิทักษ อ.กันตัง จ.ตรัง 088-7520539  075252792

อ.หวยยอด

รานชัยวิวัฒนพานิช 229 ถ.เพชรเกษม อ.หวยยอด จ.ตรัง 075-271102  084-2944188

แพน มินิมารท 36 ตลาดเทศบาล ต.หวยยอด อ.หวยยอด จ.ตรัง 075-271682

ชัยวิวฒัฯพานิช (หนา ธ.ทหารไทย) 229 ตลาดเทศบาล ต.หวยยอด อ.หวยยอด จ.ตรัง 075-271102

ทรัพยสินมินิมารท 93 ม.5 ต.วังคีรี ตลาดตนโพธิ์ อ.หวยยอด จ.ตรัง 075-264399

วังทรัพยวิทยา ตลาดตนโพธิ์ อ.หวยยอด จ.ตรัง 075-264701

ทรัพยสินมินิมารท 234ม.4 ตลาดตนโพธิ์ ต.นาวงษ อ.หวยยอด จ.ตรัง 075-264399

วีช็อบ 222 ม.2 ต.เขากอบ อ.หวยยอด จ.ตรัง 075-577244

พินิจโอสถ 223 ถ.เพชรเกษม อ.หวยยอด จ.ตรัง 093-4659244

จีระเดช 100 ม.8 ตลาดทางิ้ว ต.ทางิ้ว อ.หวยยอด จ.ตรัง 087-0582361

จรีรวรรณมินิมารท 154 ม.8 ตลาดทางิ้ว ต.ทางิ้ว อ.หวยยอด จ.ตรัง 084-8435318

ไอซมินิมารท อ.หวยยอด จ.ตรัง 094-5786848

นิรุตย 90 ม.2 ต.เขาขาว อ.หวยยอด จ.ตรัง 084-0769189

พงพันธ Fm 94.25 222 ม.2 ส่ีแยกอันดามัน ต.เขากอบ อ.หวยยอด จ.ตรัง 098-7012960



พ่ีปราณี อ.หวยยอด จ.ตรัง 030-1730371

อ.รัษฎา

รานวิจิตรพานิช 23 ม.2 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 075-286010

รานสุขสันต 86 ม.2 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160 081-5362402

กาญจนา 191 ม.8 ต.กรองฟาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 093-5239643

อ.สิเกา

รานเขาไมแกวซุปเปอรมารเกต็ 38/3 ต.เขาไมแกว อ.สิเกา จ.ตรัง 075-291069

เพ่ิมทรัพย 22/1 ม.2 ต.บอหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 075-291885

ส.เภสัช 2/3 ม.1 ต.บอหิน อ.สีเกา จ.ตรัง 081-538470

เอฟเอ็มมินิมารท 15/10 ม.2 ต.กะลาสี อ.สิเกา จ.ตรัง 083-3924044

โกจุย 227 ม.1 ต.บอเงิน อ.สิเกา จ.ตรัง 075-291079

เอ็ม เอ็ม มินิมารท 15/10 ม.2 อ.สิเภา จ.ตรัง 083-3924044

เขาไมแกวซุปเปอรมารเก็ต (โกเกี้ยน) 38/3 ม.1 ต.เขาไมแกว อ.สิเภา จ.ตรัง 089-9728272

ดี10มารท 74/1 ม.4 อ.สิเกา จ.ตรัง 075-270991

คิดตี้มินิมารท (ปากเมง) 181/13 ม.3 หนาม.ต.ร อ.สิเกา จ.ตรัง

กิ้มเลียนดีมารท 130/15 ม.3 ต.ไมฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 090-1716547

อ.นาโยง

เจรี หลังตลาดสด อ.นาโยง จ.ตรัง 089-7295657

รัตนา 27 ม.2 ต.นาโยง อ.นาโยง จ.ตรัง 075-242493

ฉัตรสุดา (คุณทราย) 310 ม.1 ต.นาขาวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง 084-0632629

ชัวรมินิมารท(ขางตลาดนัด) 120/5 ม.1 ต.นาขาวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง 075-573143

พัชรี ม.4 ต.นาขาวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง 064-7809912



อ.ปะเหรียน

รานทุงยาวซุปเปอรมารเก็ต 1/2 ม.2 ต.ทุงยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 075-289165

โกตุม 111 ม.1 ต.ทุงยาว อ.ปะเหลือม จ.ตรัง 075-288322

ทุงยาวซุปเปอรมารเก็ต ตลาดทุงยาว อ.ปะเหลือม จ.ตรัง

ทุงยาวซุปเบอรมาเก็ต (บีวัน) 43 ม.2 ต.ทุงยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 080-9990984

บีวัน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 080-9990984

โกตุม 111 ม.1 ต.ทุงยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 089-4724211

ปะเหลียนมินิมารท 78 ม.8 อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 075-289383

นําชัยมินิมารท อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 084-9638346

อังสุภาภรณ 24/23 ม.1 ต.ทุงยาง อ.ปะเหลียน 075-208224

แคลวคาสง 998 ม.5 ต.ทาขาม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 087-8878912

จ.สุราษฎรธานี

อ.พระพรหม

รานพรรณราเภสัช 30/7 ม.1 ต.นาพร อ.พระพรหม จ.สุราษฎรธานี 075-378078

เจ เอ มินิมารท 92/5 ม.2 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 081-0770383

เสถียรการคา 40/8 ม.7 อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 075-378061

โอเค 20 (สาขาทายสําเภา) 45/7 ม.1 ต.ทายสําเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 086-2944792

ฮองเตมินิมารท 45/10 ตลาดโกชอง ต.ทายสําเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

อ.ถ่ําพรรณรา

ออมตังเรดี้ช็อป(เจแอว) ตลาดสดถ้ําพรรณรา ม.3 อ.ถ้ําพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช081-0776162

ช.ซุปเปอร 88/2 ม.3 ต.ถ้ําพรรณรา อ.ถ้ําพรรณรา จ.นครศรีฯ 075-306199



.อ.นบพิตํา

วิรัประทีปพานิช 11 ม.6 ต.นบพิตํา อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 084-7126072

ซุปเปอรมารท 60 ม.1 ต.นบพิตํา อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 075-307243

วิรัประทีปพานิช 11 ม.6 ต.นบพิตํา อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 084-7126072

อ.ชางกลาง

นกเขา 239/1 ม.4 ถ.จันดี อ.ชางกลาง จ.นครศรีฯ 089-2900547

ฮาวายมินิมารท 206/5 ม.4 ต.ชางกลาง อ.ชางกลาง จ.นครศรีธรรมราช 080-5266175

อ.จุฬาภรณ

บจก.ศรีพรอมพงษ กรุป 140/2 ม.5 อ.จุฬาภรณ จ.นครศรีธรรมราช 075-308078

อ.รอนพิบูลย

รานเอ้ียซิวตึ้ง 101/1 ม.12 ต.รอนพิบูลย อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช 075-441033

รานวิริยะเภสัช 29/1ม.9 ต.หินตก อ.รอนพิบูยล จ.นครศรีธรรมราช 075-497231

พรประเสริฐ (ปาติ๋ม) 28 ม.5 ต.หินตก อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช 075-441109

เสาวภร 135 ม.12 ต.รอนพิบูลย อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช 075441061

เพ็ญพานิชย 171/3 ม.9 ต.รอนพิบูลย อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช 093-8304332

ครูยอด 253/1 ต.ควนพัง อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช 087-2770139

ยาหน่ึงเภสัช 264/18 ม.12 ต.รอนพิบูลย อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช 086-3080580

นองออมคาขาว 50 ม.6 ต.หินตก อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช 090-6812299

แจมจรัสพานิช 223/2 ม.3 ต.ควรชุม อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช 085-6553005

ปาภิญโญ 6 ม.2 ต.เสาธง อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช 084-0582052

ศิริพานิชย (พ่ีเขียด) 365 ม.2 ต.เสาธง อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช 096-8837001

ปาอําพรรณ 151-152 ม.12 ต.รอนพิบูลย อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช 087-6261756



ปาหนุย 242 ม.1 ต.ควรพัง อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช 086-2995943

พ่ีดี 374 ม.7 ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีฯ 082-2752712

โกไข 12/2 ม.4 บานทุงเลน ต.ควรชุม อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช 062-2362890

อ.ขนอม

ศูนยยาขนอมเภสัช 163/1 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 075-529468

ชัยเภสัช 24/4 ม.4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 083-5950206 075-529025

พ่ีเปา (เจเปา) อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 0895888520

ทองจันทร 66/5 ม.9 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 089-8112574

ปาสมนึก 142 ม.1 ต.ควรทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 065-0711645

ธานินทมินิมารท 178 ม.5 อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 081-9565145

อ.ปากพนัง

รานอภิญญาเภสัช 008 ถ.สุขอนันต อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 075-444127

รานอินไท 040 ถ.ประชาวัฒนา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 075-517692

รานเอราวัณมินิมารท 20-22 ถ.นางวัง  อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 075-518343

รานคุณระเวง 48 ม. 8 ต.บางเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 084-242262

รานปด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 084-2433951

วลัย (เฮียจรูญ - เจลัย) 006 ถ.ศรีสมบูรณ ต.เทศบาล อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 082-4054548

อมรรัตน 9/1 ต.เทศบาล อ.ปากพนัง จ.นครสรีธรรมราช 075-443035

สุชาดา 42 ถ.ประชาวัฒนา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 084-7195110

นองไก 23 ถ.ชายทะเล ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 075-517059

ศักดิ์สุวรรณ (เจฤทัย) ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 075-444182

พ่ีกิ๊ก 025 ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 089- 2908351



ดีเจ.ไขเล็ก 279 ม.1 ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 084-0569594

จารึก 190 ม.14 อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

โกเหง 28 ม.5 ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.พัทลุง 080-1430733

อ.ฉวาง

รานจันดีซุปเปอร 160/1-3 ม. 4 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 075-486195

รานเจริญการคา 004 ม. 4 ถ.สงาบุญ ต.ฉวาง  อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 075-481018

รานไทยฮัวโอสถ 82 ม. 3 ต.ไมเรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 075-481374

รานสุภาพโอสถ 30 ตลาดคลองจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 075-486417

รานแสงไทยพานิช 33 ตลาดฉวาง  อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 075-481034

รานจันดีโอสถ 29 ถ.จันดี ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 075-486474

รานธนาคมซุปเปอร 038 ตลาดจันดี ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 075-486421

รานวิสุทธโอสถ 485/3 ตลาดทานพอ ต.ไมเรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 075-481281

ล้ิม คึ่ง เฮง 2 ม.2 ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ขายยา อุดมพร 51 ม.4 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 075486406

หาหมื่นพานิชย 37/5 ม.4 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 086-6856601

บานานาช็อป 449-451 ม.4 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 083-6434519

อุดมพร 51 ม.4 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 075-486406

เปนหน่ึงเภสัช 231 ม.1 ต.หวยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260 081-0970796

อ.สิชล

คลังยามารเก็ต ตลาดตนพยอม อ.สิชล จ.นครศรธรรมราช 084-0594206

จิตตเภสัช 89 ม.1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 075-536601

นันทนภัส (นองเนย) ซุปเปอรมาเก็ต 187/1 หนา ร.พ.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 081-3264066



เจริญพานิช 152 ม.10 ต.เปล่ียน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 087-6981765

ป.เภสัช 163 ม.6 ต.สําเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 083-0109937

ออย 147/2 ม.7 ต.ทุงใส  อ.สิชล จ.นครศรีธรรม 061-2162340

สบายพลาซา 283/34 ม.1 อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 085-5707155

อ.เชียรใหญ

ซุปเปอรสองทองโอสถ 364 ม.3 ต.เชียงใหญ อ.เชียงใหญ จ.นครศรีธรรมราช 075-331151

ศิริวรรณ 84 ม.3 ต.เชียงใหญ อ.เชียงใหญ จ.นครศรีธรรมราช 075-386259

ลําใยการคา 99/3 ม.8 ต.แมเจา อ.เชียงใหญ จ.นครศรีธรรมราช 084-0683237

บานเซ็นเตอร 95 ม.6 อ.เชียงใหญ จ.นครศรีธรรมราช 089-2277680

ปาชา 15/2 ม.6 อ.เชียงใหญ จ.นครศรีธรรมราช 085-4784437

สารีย ทองลําเจียก 15 ม.1 ต.ทองลําเจียก อ.เชียรใหญ จ.นครศรีธรรมราช 075-386148

จิราภรณ (นองผ้ึง) 44 ม.4 บานคลองทราย ต.ใสหมาก อ.เชียรใหญ จ.นครศรีธรรมราช 043-7205160

อุดมสินซุปเปอรมารเก็ต 192/1 ม.1 ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 075-521163

จินากูล อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 086-2828990

อ.ทาศาลา

สินเจริญ 196/2 ม.1 ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 075-521167

ซารีนา (พ่ีจู) 51/3 ม.5 ถ.ทาศาลา ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 081-0794920

เอ พี มินิมารท(โกนัย) 164/8 ม.3 ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 075355399

บังเราะ 239/1 ม.8 ต.โพธิ์ทอง อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 086-6918305

พรรณี ตลาดส่ีแยกวัดโหนด ม.5 ต.โพธิ์ทอง อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 091-8235340

จิราภรณการคา 106/2 ม.5 ต.สระแกว อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ส.วิริยะ 269/5 ม.15 ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 087-6273221



บังหมาด 188/5 ม.14 บานแหลม ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 081-0992304

มันนา ต.โพธิ์ทอง อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 062-0810970

ศรีวัฒน 299/7 ม.1 ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา จ.นครศรีฯ 075-521270

ช.เภสัช 262/11 ม.1 ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา จ.นครศรี ฯ 075-521119

นกซุปเปอร 36/6 ม.4 อ.ทาศาลา จ.นครศรีฯ 098-0739443

ซารีนา 51/3 ม.5 อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช

อ.ทุงสง

บริษัท  ไทยสมบูรณซุปเปอร จํากัด 303/2 อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 075-424293 ตอ 105081-6934248

รานเจล้ัง (ยงเจริญ) สาขานอก 7/8 ถ.ทุงสง - สุราษฎร ต.ชะมาย  อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 075-411219

พ่ีจิบ 55 ถ.ธรรมสุนทรอุทิศ ต.ปากแพรก อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 081-5356444

ทุงสงเภสัช 334 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 075-411440

เกียรติเจริญ (คุณหมี) 137 ม.4 ต.เขาขาว อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 081-9569140

แสงเจริญเภสัช 56 ถ.พดุงราษฎร ต.ปากแพรก อ.ทุงสง จนครศรีธรรมราช 081-2962996

ยงดีเภสัช 39 ถ.ธรรมสุนทร อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 081-5893424075-412134

ทรงซิวเภสัช 255 ถ.ชนปรีดา อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 075-411053

จรูญการคา 2 ม.11 ต.ควรกรด อ.ทุงสง จ.นครศรีฯ 089-9710343

ชนัดดาพานิช 145 ม.3 อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 083-5093520

บริษัท ยงเจริญทุงสงกรุป จํากัด 65676971 ถ.บํารุงราษฎร ต.ปากแพรก อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช075-412109

อ.พรหมคิรี

วิจิตรตรา (เจอุ) 174 ม.2 ตลาดดอนคา ต.ทอนหงษ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 085-8814942

สุดารัตนการไฟฟา 129/5 ม.1 อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 075-338343

ทิพยวรรณ 58/6 ม.9 ต.ทอนหงษ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 090-9120338



ปาอารีย 129/2 ม.1 ต.พรหโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

ปาแดง-ลุงเลิศ 129/2 ม.1 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีฯ 075-396092

อ.คีรีรัฐนิคม

เปลรุงทิพยซุปเปอรมารท 201 ม.7 ต.ยานยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎรธานี

นันทนา 69/1 ม.7 อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎรธานี 077-391062

เจริญรุง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎรธานี 077-265035

ส่ีหนุมการคา กม.44  26/9 ม.1 ต.บานธรรมเนียบ อ.คีรีรัฐ จ.สุราษฎรธานี 077900079

เอ็น เอ็น เกษตรภัณฑ 37/1 ม.4 อ.คีรีรัฐ จ.สุราษฎรฯ 081-7876675

เจแดง 69 ม.6 อ.คีรีรัฐ จ.สุราษฎธานี 061-2257644

อ.ทุงใหญ

รัตนา 20-22 ซอย หลังตลาดสดเทศบาลทายาง ต.ทายาง อ.ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช 089-8731704

บ๊ิกแลนดมารท 752-55 ต.ทายาง อ.ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช 075-489384

เจพรซุปเปอร 138/23 ม.2 ต.ทายาง อ.ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช 075-368311

อนุมี หกโชติ 253 ม.4 ต.กรุงหยัน อ.ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช 083-1811030

โกโหลน 93/19 ม.6 ต.ทายาง อ.ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช 080-1421422

แจนมินิมารท 46 ม.2 อ.ทุงใหญ  จ.นครศรีธรรมราช 081-8927698

พ่ีออม 39/1 ม.3 อ.ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช 080-6474480

ครัวใต 129/3 ม.3 อ.ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช 089-9087867

หอมหวาน 58 ม.3 ต.กรุงหยัน อ.ทุงใหญ จ.นครศรีธรรมราช 083-3938338

อ.เมือง
หสม. เชาวเภสัช 1385/6 ถ.เนรมิตร ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 075-356305

ตนยาฟารมาซี 1631/7-1633 ถ.เนรมิตร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 075-343845-6



รานทอป-มารท 15-15/2 ตลาดหัวถนน ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 075-446215

หจก.นครเชาวเภสัช 1343/13 ถ.ราชดําเนิน  ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 075-314962

รานศักดาเวชการ 163/5-6 ถ.เนรมิต ต.ทาวุง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 075-356190

ขายยาเจริญเภสัช 1509/37 ถ.ยมราช หนาสถานีรถไฟ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 075-356290

ปาเวียง 326 ม.1 ต.ปากนํ้านคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 075-351787

ฝายแอนดเฟรม 20 ม.1 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 081-5369664

อัมพรการคา 161/1 ม.4 ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 084-6307098

เสรีภัณฑ 53/5 ม.1 ต.ปากพลี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 080-8879049

ทาแพซุปเปอร 31/2 ม.1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 075-383331

โสภิตซุปเปอร 217 ม.2 ต.โพธฺเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 075-347160

โกพงษพลาซา (พ่ีปู) 14/17 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 081-9587438

สํานึกเภสัช 157-157/1 หนา รพ.นครศรีธรรมราช 095-4185482

ปากพยิงซุปเปอรมารเก็ต 65/11 ม.11 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 086-2672601

ฉวางวาไรตี้ (ลุงเชษฐ) 105/2 ม.2 ต.ทาชัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 099-5628995

นาเซีย 79/3 ม.6 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 083-6533733

ชเมามารเก็ท 486 ม.6 ต.ทาเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 075-366317

สวางโอสถ 1599/1 ต.ทาวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 075-356803

จรัญพงษเวชภัณฑ 1623 ถ.จําเริญวิถี ต.ทาวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เอเชียอาคเนย 545 ม.6 ต.ทาเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 089-8695289

บจก.หางสหไทยสรรพสินคา 1627/60 ถ.เจริญวิถี ต.ทาวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 0887520539

บจก.ลักกี้ดีพารทเมนทสโตร 1627/1-6 ถ.จําเริญวิถี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 075-356636

บ.ไทยสมบูรณซุปเปอร 22/5-8 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 086-6203689



อ.นาบอน

รานเซเวนสปริต 18 ม. 11 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 075-491068

อานนท 13 ม.5 ต.แกวแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 086-1204648

คลองจังโอสถ (สถานีรถไฟคลองจัง) 38 ม.4 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

สมพานิช 84 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 075-491023

ดวงกมล อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 081-3966884

อ.บางขัน

นองเบล (บานเคี่ยมงาม) 334 ม.11 ต.บานสํานาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 090-1593706

เจพรซุปเปอร 2 150 ม.14 ต.ลํานาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 085-9747947

อ.พิปูน

เฟรสมารท 364 ม.4 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 089-8741286

วิฑุรยการคา (ปาเอ้ือน) 14 ม.1 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

หน่ึงการคา 277 ม.5 อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 089-9951069

อ.ลานสกา

ชุติมา 388 ม.1 ต.เขาแกว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 087-2673539

ติ๋วมินิมารท 272 ม.4 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 075-771323

ไพศาล 068 ม.1 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีฯ 075-366139

อ.หัวไทร

รานไพศาลโอสถ 61 ม. 1 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 075-389115

รานหัวไทรซุปเปอร " 93 ม. 1 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช" 075-389242

ไพบูลยโอสถ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 075-389014



ภัชรานันทณ 95/1 ม.1 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 085-7988590

พ่ีทิพย (แผงลอย) อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 089-6506693

ธิราภรณ 204 ม.9 ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 063-0153390

ประเสริฐการคา 22 ม.2 บานดอนแค ต.ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 075-766470

ผองศรี 191/42 ม.8 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ 089-5120397

ธิราภรณ ทองวิเชียร 204 ม.9 บานทานโหนด ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

พ่ีแมว บานเกาะเพชร 128/1 ม.6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรี ฯ 081-9784255

สมศักดิ์ 134/1 ม.6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ 061-2400165

บางโหนดมินิมารท 41/4 ม.9 ต.เกาะเพช็ร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 084-4428516

อ.ชะอวด

รานติ่วมินิมารท 533/1 ม. 1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 075-380060

รานทัศนีย 89 ม. 1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 075-381127

รานเอ็ม เอส มินิมารท 230 ม. 2 ต.เกาะขันธ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 081-5428203

เจริญฟารมาซี 37 ม.1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 075-381090

สาคร 32 ม.1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

พ่ีหมึก 220 ม.5 ต.ทากะจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 084-4450217

พ่ีแปน 304 ม.2 ต.พระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

สมใจพานิชย 31/4 ม.1 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 091-8107207

มารินมินิมารท 32/6 ม.1 ต.ควรหนองหงษ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 088-7600532

กายทิพยบริการ 188/2 ม.1 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 085-2571814

จ.ปตตานี

นวลฉวี พลพรม 328 ซ.อารีย ต.บานา อ.เมือง จ.ปตตานี



จ.นราธิวาส

อ.ตากใบ

คุณอําพันธ มาเท่ียง 52/52 ม.1 ต.เจะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 086-2886272

อ.สุไหงโกลก

รานเอ้ียซิ่วโอสถ 25-27 ถ.วงศวิถี อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 073-611071

เจริญชัย ฉลองวงษ 64/2 ถ.วงวิถี อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

ศิโรรัตน ถาวโรฤทธิ์ 108/38 ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 084-3985411

จ.พังงา

รานยาหมอสุพิศ 38 ถ.ศิริราช ซ.อูเรือ อ.เมือง จ.พังงา 081-8936577

ลองเภสัช 7 ถ.ตอโพธิ์สอวด อ.เมือง จ.พัทลุง 074-621815

อุดมผลเภสัช อ.เมือง จ.พังงา 076-411346

วิมลเภสัช อ.เมือง จ.พังงา 076-411303

บุญณบุรีมินิมารท 4/1 ม.1 อ.เมือง จ.พังงา 086-1200410

อ.กะปง

เจภา 121/15 ม.2 ซอยสุขาภิบาล 3 ต.ทานา อ.กะปง จ.พังงา 089-1417258

กิติยาเภสัช 117/1 ม.2 ต.ทานา อ.กะปง จ.พังงา 080-5335853

อ.ทายเหมือง

ตันฑกิจพานิชย 92 ม.4 ต.ทายเหมือง อ.ทายเหมือง จ.พังงา 084-8473007

ปาอุไร 168 ม.1 ต.ลําภี อ.ทายเหมือง จ.พังงา 091-7084829

จํานิส (พ่ีนา) 37/1 ม.8 บานบางคี ต.นาเตย อ.ทายเหมือง จ.พังงา 076-484508

โกฉุน 195 ม.4 ตรงขามโรงพักเกา ต.ทายเหมือง อ.ทายเหมือง จ.พังงา 084-8412002



อนันต 34/53 ซอยนํ้าตกวังเคียงคู ต.ลําแกน อ.ทายเหมือง จ.พังงา 084-0579002

ภมรเภสัช 115 ม.4 ต.ทายเหมือง อ.ทายเหมือง จ.พังงา 076-571585

รานทรายทองพานิช 6/2 ม. 1 อ.ทับปุด จ.พังงา 076-599075

อ.ทับปุด

รานเภสัชกรชุมชน 2/40 ม. 1 ถ.เพชรเกษม อ.ทับปุด จ.พังงา 081-6912972

ทักษามารท 5/24 ม.1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด  จ.พังงา 081-5390813

มิตรภาพมินิมารท 70/12 ม.1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 061-2315515

โกเขียว 2/80 ม.1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 076-599051

ทักษามารท 2 ในตลาดสด อ.ทับปุด จ.พังงา

บอแสนสหภัณท 1/12 ม.4 ต.บอแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 086-6913502

เสรี 41/1 ม.6 ต.มะสุย อ.ทับปุด จ.พังงา 086-2799866

บังอี 53 ม.1 บานโคกไทย ต.มะสุย อ.ทับปุด จ.พังงา

รานโบนัสช็อป 17/6 ม.6 ทางทับปุด-ทาไทร ต.บอแสน อ.ทับปุด จ.พังงา 087-2978099

อ.ตะกั่วทุง

ปาสุนใจ 72/1 ม.1 ต.กะสุม อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา 081-0564865

บุญโอสถ 17 ม.1 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา 076-496427

เสรีเภสัช 40 ม.2 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา 083-9393956

อรุณรัตนมินิมารท อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา

กัสกะนา 28/8 ม.6 บานนาไต อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา 084-4467454

เขาปหลายช็อป 57/9 ม.14 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา 081-0826672

วิฑูรย 22/8 ม.2 บานทาอยู ต.ทาอยู อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา 089-9731762



อ.ตะกั่วปา

ตะกั่วปาโอสถ 34 ตลาดเกาขางโลตัส ต.ตะกั่วปา อ.ตะกั่วปา จ.พังงา 076-425158

ศิริศักดิ์พานิช 44 ถ.ศรีเมือง อ.ตะกั่วปา จ.พังงา 076-421620

มุมทอง ตลาด บขส. 6/18 ม.2 ต.บางในศริ อ.ตะกั่วปา  จ.พังงา 076-471143

บานยา ตลาด บ.ข.ส. 6/11 อ.ตะกั่วปา จ.พังงา 076-471189

อุดมพานิช 17 ต.ตะกั่วปา อ.ตะกั่วปา จ.พังงา 076-425556

นภาเภสัช 24 ถ.เสนาราษฎ ต.ตะกั่วปา อ.ตะกั่วปา จ.พังงา 086-3471206

ปาเกสร 5 ถนนศรีเมือง ตลาดยานขาว อ.ตะกั่วปา จ.พังงา 076-431174

บรรจงพานิช 11 ถนนศรีเมือง ต.ตะกั่วปา อ.ตะกั่วปา จ.พังงา 076-421474

อ.คุระบุรี

อุนทรัพยเจริญซุปเปอรมารท 43 ม.8 ต.คุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา 076-401244

เจริญมินิมารท 53 ม.8 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 086-7055379

วาสนามินิมารท 349 ม. 3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 093-6314713

เจนอย อ.คุระบุรี อ.เมือง จ.พังงา 080-1440814

นายพล 140/104 ม.3 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา

จ.พัทลุง

อ.ควนขนุน

รานสาวเกษตร 455-455/1 ถ.ควนขนุ-เขาปา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 074-681144

ช.ฟารมาซี ข.ผ.2 41 ม.1 ต.มะกอกเหนือ อ.ควรขนุน จ.พัทลุง 082-8253543074-672201

เดน พนางตุง 129/3 ม.3 ต.พนางตุง อ.ควรขนุน จ.พัทลุง

ชมเล 307 ม.13 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 089-884522



ณ พัทลุงการ 173 ม.4 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 084-8422190-084-0685386

ปาเขียว ตลาดทะเลนอย 236 ม.13 ต.พนางตุง อ.ควรขนุน จ.พัทลุง 083-6523122

อ.กงหลา

ราชามินิมารท 160 ม.4 บานไรเหนือ ต.คลองทรายขาว อ.กงหลา  จ.พัทลุง 085-6707151

ทรัพยอนันต 273 ม.6 ต.คลองเฉลิม อ.กงหลา จ.พัทลุง 080-1396031

วาณีตา 205 ม.4 บานคู ต.คลองเฉลิม อ.กงหลา จ.พัทลุง 087-2969603

ชะรัดพานิช 116 ม.5 ต.ชะรัด อ.กงหลา จ.พัทลุง 061-1532242

พ่ีจา 181 ม.3 ต.กงหลา อ.กงหลา จ.พัทลุง 081-6784783

ตาอินมินิมารท 179 ม.5 ต.กงหลา อ.กงหลา จ.พัทลุง

เจริญผล 101 ม.7 ต.กงหลา อ.กงหลา จ.พัทลุง 086-2921339

รานคาประชารัฐ บานไรเหนือ 229 ม.4 ต.คลองทรายขาว อ.กงหลา จ.พัทลุง 093-5813218

อนันต 58/2 ต.ชะรัด อ.กงหลา จ.พัทลุง 084-8531837

อ.ศรีบรรพต

ครูภักดี 196 ม.1 ต.เขาหญา อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 081-2080295

อุทิตา 96 ม.1 อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 080-8732972

อ.เมือง

รานรักไทยซุปเปอร 60/4-7 ถ.คูหาสวรรค อ.เมือง จ.พัทลุง 074-611476

อ.ปากพะยูน

รานไอลดาพานิช 123 ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 074-699099

ราน บี พี มารท 358 ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 074-699406

รานแกวภักดี 315 ม.1 ตลาดปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 074-699116



นานากิ๊บช็อป 126 มัสยิดกลาง ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 083-5358587

นัฐธีมินิมารท 338 ม.1 ถ.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 081-0819244

เชษฐาการคา 59 ม.4 บานดอนประดู ต.ดอนประดู อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 089-9782322

อ.ปาพยอม

รานปาพยอมมินิมารท 365-366 ม.1 ต.บานพราว อ.ปาพยอม จ.พัทลุง 074-624422

พี อาร ช็อป 27 ม.11 บานนาทุงโพธิ์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหลา จ.พัทลุง 074-627347

โสภณพาณิชย 362 ขางตลาดสดเมืองใหม ต.บานพราว อ.ปาพยอม จ.พัทลุง 074-624431

โสภณพาณิชย 362 ต.บานพราว อ.ปาพยอม จ.พัทลุง 074-624431

เฟรสมารทซุปเปอร 365-366 ม.1 ต.บานพราว อ.ปาพยอม จ.พัทลุง 074-624466

จุนเทรดดิ้ง (พ่ีจงจิต) 335 ม.1 ต.บานพราว อ.ปาพยอม จ.พัทลุง 089-4672931

พรวัฒนาพานิช 399-403 อ.ปาพยอม จ.พัทลุง 089-7321405

อ.ปาบอน

ปาดวง 216 ม.7 ปากทางเขา อ.กงหลา ต.หนองธง อ.ปาบอน จ.พัทลุง 095-0375763

รานเท่ียง 71 ม.5 บานหัวไทร ต.หนองธง อ.ปาบอน จ.พัทลุง 080-7042004

ทวีทรัพยมินิมารท 328 ม.7 ต.หนองธง อ.ปาบอน จ.พัทลุง 0872875978

พีมารท 123 ม.5 อ.ปาบอน จ.พัทลุง 086-0012362

ปทมาเภสัช 132 ม.10 อ.ปาบอน จ.พัทลุง 081-3280432

ปารม 365/1 ม.9 บานสายกลาง ต.หนองธง อ.ปาบอน จ.พัทลุง 084-8547870

ประจวบ Fm 104.75 79 ม.3 ต.โคกทราย อ.ปาบอน จ.พัทลุง 061-2023230

ภูนํ้าฟา 312 ม.10 ต.ปาบอน อ.ปาบอน จ.พัทลุง 081-7678342



อ.เขาชัยสน

รานหมอยา 189 ม. 10 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 074-691058

พ่ีอุ 120 ม.3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 093-6180878

ครูจุฬา 137/2 ม.10 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 081-9637259

พรหมทอง 180 ม.10 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 074-691089

ชาตรี 174 ม.10 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 081-3687015

พีแอนดพีมารท 789 ม.3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 081-4928486

เจมารท อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 099-4087125

อ.ตะโหมด

โอฬารเภสัช 195 ม. 1 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

รานเภสัชกรยา 639 ม. 1 ต.แมขลี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 081-3887108

สุบรรณวงค (พ่ีโต) 150 ม.1 อ.ตะโหนด จ.พัทลุง 074-695153097-3482749

รานประเสริฐ 123 ม.1 ต.แมหลี อ.ตะโหนด จ.พัทลุง

อ.บางแกว

เปรมจิตร 85 ม.1 ต.ทามะเดื่อ อ.บางแกว จ.พัทลุง 089-7611041

ปาสุพิศ 80 ม.4 อ.บางแกว จ.พัทลุง 086-4749507

จ.ภูเก็ต

รานเจริญเภสัช 52 ถ.ระนอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 076-213407

บริษัทซุปเปอรชิปจํากัด 46/5 ถ.เทพกษัตริย ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 076-216791

รานตรีจักรเภสัชกร 7/22 ถ.เจาฟา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 076-220839

ธนชัยพาณิชย 54 หนาตลาดสดเทศบาล 1 ถ.ระนอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 076-215082



พรอมพันธ 48 ถ.ระนอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 076-215811

บีแอนดบีมารท ถ.เทพกษัตรยตรี อ.เมือง จ.ภูเก็ต 092-8353518

คุณไพลิน  หงษหยก 63/18 หมู 4 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 093-6451119

อ.ถลาง

ถลางเภสัช 100 ม.1 ถ.เทพกษตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 091-0344975

เอเจมินิมารท 78/3 ม.2 ต.ไมขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

จ.ระนอง

อ.กะเปอร

เจสาว 66/3 ม.5 บานคลองทราย ต.บางทิน อ.กะเปอร จ.ระนอง 089-2986902

ศรีสุทโธ  (พ่ีวรรณ ) บานบางหืน 178 ม.2 ต.บางหิน อ.กะเปอร จ.ระนอง

ฟาสางกะเปอร (อารียสโตร) 2 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.กะเปอร อ.กะเปอร จ.ระนอง 081-9566981

ศาลางาม 506 ม.7 ต.บานนา อ.กะเปอร จ.ระนอง 081-4779294

ทองหลางพานิช 456 ม.7 ต.บานนา อ.กะเปอร จ.ระนอง 081-2724770

รุงโรจนพานิชย (เจแรม) 13 ม.1 อ.กะเปอร จ.ระนอง 077-897053

สีสุทโธ 178 ม.2 บานบางหิน อ.กะเปอร จ.ระนอง 098-0506458

เพ่ิมศรีการคา 39/3 ม.3 ต.มวงกวง อ.กะเปอร จ.ระนอง 085-7913217

ฟารุก 16/3 ม.4 ต.มวงกวง อ.กะเปอร จ.ระนอง 080-1431993

นองเอียด (ปามูล) 7/6 ม.2 ต.บานนา อ.กะเปอร จ.ระนอง 096-3418170

แตง 17/5 ม.1 ต.เชียงเหลีบง อ.กะเปอร จ.ระนอง 093-5872650

นองแตน 215 ม.2 อ.กะเปอร จ.ระนอง

บังโอ 28/8 ม.4 ต.มวงกวง อ.กะเปอร จ.ระนอง 087-2639613



อ.กระบุรี

จันทิวาเภสัช 17 ม.4 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 077-873644

นิยมเภสัช 66 ม.3 ต.นํ้าจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 077-891094

พ่ีเขียว บานปากจั่น 2/6 ม.4 อ.กระบุรี จ.ระนอง 098-8181819

พี ที 34/4 ม.1 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 077-846124

ปรีดิ์เปรมซุปเปอรสโตร 95/10 ม.3 อ.กระบุรี จ.ระนอง 077-891789

ประเทือง 137 ม.5 ต.จปร อ.กระบุรี จ.ระนอง 083-3023748

กํานันสุเทพ 13/1 ม.5 ต.จปร อ.กระบุรี จ.ระนอง 081-9798837

สําราญ 142/2 ม.5 ต.จปร อ.กระบุรี จ.ระนอง 087-2781276

สมบูรณพาณิชย 416 ม.7 ต.ลําเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 081-0912810

คุณปุย 877 ม.7 ต.ลําเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 080-7787175

วิชาญการคา 117 ม.2 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 077-872175

นโมเซ็นเตอร 199 ม.4 อ.กระบุรี จ.ระนอง 084-3582182

อาทิตย เมธา บานนิคมผัง3  02/2 ม.3 อ.กระบุรี 081-9560133

พรทิพยซุปเปอร บานลําเจียก ถ.เพชรเกษม 111/1 ม.5 ต.ลําเจียก อ.กระบุรี จ.ระนอง 083-3892334

วรรณา 22 ม.5 ต.ลําเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 077-817692

คุณแมว 447 ม.7 ต.ลําเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 090-7087940

ลําฤทธิ์ 120/7 ม.7 ต.ลําเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 081-0671778077-989832

พ่ีแอนด 10/5 ม.1 ต.ลําเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 082-2519040

นานาช็อป 12/1 ม.2 ต.ลําเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง

เพชรเวช 442/1 ม.8 อ.กระบุรี จ.ระนอง 091-3191189

ทิพยโอสถ 427 ม.8 ต.คุระบุรี อ.กระบุรี จ.ระนอง 082-8035874



ทีทีมารท 2/5 ม.4 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 077-873501

สมจิตรโอสถ 417 ม.7 ต.สําเนียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 083-3965806

อ.เมือง

ราน หจก.วินิตบริการ 101 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางล้ิน อ.เมือง จ.ระนอง 077-822515 087-8871695

อุยกวงโอสถ 87/1 ถ.เรืองราษฎร อ.เมือง จ.ระนอง 077-811236

วรรณา จันทรนวล 136/2 ม.3 ต.หาดสมแปน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 090-7109080

คุณกวิสรา เอนกประพันธ 5/16 ถ.ชลระอุ ต.เขานิเวก อ.เมือง จ.ระนอง 85000 086-9423293

เชาวเภสัช 49/2 อ.เมือง จ.ระนอง 077-811110

ดีเดย 57/3 อ.เมือง จ.ระนอง 077-811618089-6520242

โกนพ 205/14 ม.5 ต.บางร้ิน อ.เมือง จ.ระนอง 085-4756470  062-2104397

ปาสุ (โชคจินดาการคา) 933 ม.5 ต.รายกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 077-897723

บุญญา 136/2 ม.3 ต.หาดสมแปน อ.เมือง จ.ระนอง 089-8683981090-7109080

โกอ๊ิด 31/3 ม.1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 084-839517

เจวรรณ 438 ม.3 ต.หวาว อ.เมือง จ.ระนอง 080-5295695

บังหมาน 399 ม.3 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 082-8130810

โกเจี่ย 316 ม.3 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 082-4897788

ยี่เฉ่ียว 16/2 ถ.เรืองราษฎร ต.เขานิเวศน อ.เมือง จ.ระนอง 086-8358820

ปาผอง 6 ม.4 อ.เมือง จ.ระนอง 084-8890631

นองสุ 9/3 ม.5 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 077-897723

อาทิตย สุดจิตร 46/49 ม.8 อ.เมือง จ.ระนอง 087-2650554

บีแอนดบีซูปเปอรมารเก็ต 91/32 อ.เมือง จ.ระนอง 077-816428

ซุ พ่ียา 45/7 ม.2 ต.หาดสมแปน อ.เมือง จ.ระนอง 077-810410



ปอน แปม (พ่ีแดง) 4/5 ม.6 บานคลองดาน อ.เมือง จ.ระนอง 084-9126571

ศรีนครเภสัช มินิมารท กม.30 33/2 ม.4 ต.บางแกว อ.ละอุน จ.ระนอง 089-7558876

อ.ละอุน

เจจู 4/2 ม.5 ต.ละอุนใต อ.ละอุน จ.ระนอง 089-2905791

พ่ีแจก ระวิ 75/2 ม.5 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุน จ.ระนอง 077-862650

แมกิมหวา 3/1 ม.4 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุน จ.ระนอง 077-810851

อัญชลีฟารมาซี 26/3 ม.4 ต.บางแกว อ.ละอุน จ.ระนอง 095-4268642

จ.สตูล

รานสินเกียรติ ศูนยการคาสง 50 ถ.บุรีวานิช อ.เมือง จ.สตูล 074-711813

รานคลีนิคยา 458 ถ.ติรสถิตย อ.เมือง จ.สตูล 074-730987

รานสมบูรณเภสัช 253 ม.2 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 074-736450

รานมะนังมินิมารท 26/1 ม.7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 081-7673380

รานสกายซุปเปอรมารเก็ต 2 ม.1 ต.ปาลมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 081-2738233

หางปฐมพร 2/28 ถ.สตูลธานี อ.เมือง จ.สตูล 081-6902593

ตงโหซุปเปอรมารเก็ต 127/4 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 074-711081

จอมสวาง(เอสพีซุปเปอร) 95 ม.5 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 074-799234

คุณณรงค 70/8 ม.2 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 074-799210

นานาสิน 176 อ.เมือง จ.สตูล 074-711433

อ.มะนัง

แตว 279 ม.10 ต.ปาลมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 081-7384775

ชัยประสิทธิ์มินิมารท 114/1 ม.8 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 084-5700077

ปาแตว 189 ม.8 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 074-774294



สมพงษ 141 ม.1 ต.ปาลมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 081-7989495

มะนังเภสัช 101/1 ม.10 อ.มะนัง จ.สตูล 083-3974823

เภสัชใหม 223/1 ม.1 ต.ปาลมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 080-1364600

ไทรทองคาสง 195/3 ม.10 อ.มะนัง จ.สตูล 082-8225438

อ.ควนกาหลง

รานบานแกวซุปเปอรสโตร 276 ม.1 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 074-737342

ส.การเกษตร 41/1 ม.3 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 080-4545137

นานาภัณฑ 214 ม.3 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 084-3130892

ซันเดยมารท 276 ม.10 บานหวยนํ้าดํา ต.ควรกาหลง อ.ควรกาหลง จ.สตูล 086-9587766

ทเวนตี้โฮม 123/5 ม.2 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 095-3362539

คลังยาควนกาหลง 146 ม.10 อ.ควนกาหลง จ.สตูล 098-7164942

มารสาพานิช 42/1 ม.10 ต.ทุงนุย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 090-7165039

อ.ละงู

รานละงูซุปเปอรมารท 1 721 ม.4 ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตูล 074-781109

รานเคร่ืองสําอางคงาม 312 ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตูล 074-734420

รานละงูซุปเปอรสาขา 2 1393 ม.3 ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตูล 074-734187

สุไรญาเภสัช 222 ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตูล 074-701551

สุนิชา 473 ม.3 ตลาดเขาขาว ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 081-1003341

สากลซุปเปอรมารท 247 ม.6 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 074-734485

เจริญพาณิชย 320 ม.15 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 074-773273

หลีพานิช 41 ม.9 ต. อ.ละงู จ.สตูล 082-4286777

ภูตะวันซุปเปอรมาร 380 ม.6 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 089-2951590



เอซีซุปเปอร 34 ม.1 อ.ละงู จ.สตูล 074-775563

เขาขาวมินิมารท 281 ม.3 ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 087-3983812

พรนานาภัณฑ บานตาขาว 430 ม.3 ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 086-9584264

ยินดี 156 ม.9 ต.นํ้าผุด อ.ละงู จ.สตูล 091-1686111

นํ้าเพชรคารแคร 73 ม.9 ต.นํ้าผุด อ.ละงู จ.สตูล 085-8946418

พลประสิทธิ์ 95 ม.9 อ.ละงู จ.สตูล 095-7102863

ตะโละใสมินิมารท 646 ม.4 ต.ปากนํ้า อ.ละงู จ.สตูล 083-1868064

คลองจุดมินิมารท 118 ม.9 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 081-7382502

นิมิตร (บานโกตา) 240 ม.7 ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตูล 098-6945091

อ.ทุงหวา

สมเกียรติ (ลุงนวม พ่ีศิ ) 105 ม.9 ต.นาทอน อ.ทุงหวา จ.สตูล 086-9559354

ราน 20 บาท (เจแจส) 236 ม.2 ต.ทุงหวา อ.ทุงหวา จ.สตูล 083-1956792

หงวนมินิมารท 56 ม.4 ต.นาทอน อ.ทุงหวา จ.สตูล

เจเเจส 20 บาท 236 ม.2 ต.ทุงหวา อ.ทุงหวา จ.สตูล 083-1956792

สมฤทัย อ.ทุงหวา จ.สตูล 086-2891437

สุดารัตน 87 ม.8 ต.นาทอน อ.ทุงหวา จ.สตูล 081-8988351

ตาเพ่ิม ยาใบ 213 ม.2 อ.ทุงหวา จ.สตูล 082-1974602

อ.ทาแพ

ยินดีซุปเปอร (ปาแดง) 152 ม.2 ต.แประ อ.ทาแพ จ.สตูล 090-7166747



จ.สงขลา

อ.นาหมอม

รานตอยมินิมารท 98/4 ม.5 ต.นาหมอน อ.นาหมอน จ.สงขลา 074-433158

รานศิริเวชฟารมาซี 144/3 ม.5 ต.นาหมอน อ.นาหมอน จ.สงขลา 074-382058

มาลีพาณิชย 138/1 ม.5 ต.นาหมอม อ.นาหมอม จ.สงขลา 084-4441798

อ.คลองหอยโขง

พ่ีวัล 68/2 ม.2 ต.คลองหอยโขง อ.คลองหอยโขง  จ.สงขลา 085-0817449

อ.บางกล่ํา

นฤมล 119 ม.1 ต.บางกลํ่า อ.บางกลํ่า จ.สงขลา 074-328049

อ.เมือง

คุณ บุญสุด พืชมงคล 204 ต.เขาลูกชาง อ.เมือง จ.สงขลา 081-3881846

คุณสงวนศรี จันทโชติ 6/5 ม.5 ซ.22 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปชาง อ.เมือง จ.สงขลา 087-8991837

คุณบุญสุด พืชมงคล 204 ซ.1 หมูบานเปรมสุข ต.เขาลูกชาง อ.เมือง จ.สงขลา 081-3881846

รานสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 228/3 ถ.ไทรบุรี อ.เมือง จ.สงขลา 081-5408115

คุณสุคันธรัตน  ศรีพิเชียร 129/87 ต.เขาลูกชาง อ.เมือง จ.สงขลา 086-2977506

รานโอสถเภสัช 169/15 หาแยกเกาะยอ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 074-448051

สําโรงเภสัช 194/9 อ.เมือง จ.สงขลา 074-313629

อ.รัตภูมิ

รานบ๊ิกบลูมินิมารท 418/4 ม.1 ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 074-388855

รานรัตภูมิซุปเปอรมารเก็ต 431 ม.1 ต.กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 074-389138

หจก.พีแอนดพีซุปเปอร 12 ม.1 ถ.ยนตการกําธร ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 074-584653



คุณเปล 82/3 ม.7 ต.ควรรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 084-0688451

เปยมศิริ 8/1 ม.1 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 074-496500

รุงอรุณ 99/2 ม.4 ต.เขาพระ อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา 084-2586430

สดวกซื้อ สีแยกคูหา 9 ม.7 ต.ดวงรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 095-2027124

สรัญญา 402 ม.6 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 084-3135581

รุงอรุณ 99/2 ต.เขาพระ อ.รัตตภูมิ จ.สงขลา 088-6536430

รัตนภูมิซุปเปอร อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา

แอวมินิมารท 40/2 ม.1 ต.ควรรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 084-2136577

พ่ีสาวสาว 9 ม.7 อ.รัตภูติ จ.สงขลา 095-2027124

ทรายมินิมารท 40 ม.7 อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 083-1857486

อ.นาทวี

รานสหไทยพานิชย 59-61 ถ.แปลงประดิษฐ อ.นาทวี จ.สงขลา 074-371046

รานสหการคาซุปเปอร 16 ถ.แปลงประดิษฐ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 081-9599387

อ.สะเดา

รานธานินทรชอปปงเซ็นเตอร17-19 ถ.รวมจิต ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 074-411185

รานบัญญัติเวชภัณฑ 64 ม.7 อ.สะเดา จ.สงขลา 074-301043

สุรัตนา วงศวิทยวิโชติ รร.วงศวิทย 251 ต.คลองแงะ อ.สะเดา จ.สงขลา 081-3617543

ขายยาบัญญัติ 64 ซ.10 ถ.กาญจนวนิช อ.สะเดา จ.สงขลา 081-5407798

โกอวน (เจไนซ) 72/14 ม.5 อ.สะเดา จ.สงขลา 074-541296

โกหมง 2/12 ม.5 อ.สะเดา จ.สงขลา 074-452643

สีสมมินิมารท 25-27 ถ.กาญจนวนิช ต.สํานักขายอ.สะเดา จ.สงขลา 074-434190

บานสุขภาพกูดเดย อ.สะเดา จ.สงขลา 095-5937200



ไทยสมบูรณ (ปาดัง) 329/1-3 ซ.อนามัย ต.ปาดังเบซา อ.สะเดา จ.สงขลา 074-521339

อ.สิงหนคร

คุณปุก 29 ม.3 อ.สิงหนคร จ.สงขลา 089-7332031

นองอารมมินิมารท 59/3 ม.3 อ.สิงหนคร จ.สงขลา 087-4172068

อ.สทิงพระ

รานสน่ันพานิชยมินิมารท 29-31 ม.4 ต.สทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 074-397049

เอ็นทีสโตร (วินัย) 3/1 ม.2 ต.บอแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา 087-3902593

เจพร (บานใหม) 3 ม.3 อ.สทิงพระ จ.สงขลา 086-9626544

อ.กระแสสินธ

พ่ีวรรณ 14 ม.1 ต.กระแสสินธ อ.กระแสสินธ จ.สงขลา 082-2659019

นิกร 17 ม.1 อ.กระแสสินธ จ.สงขลา 087-2871102

คุณเพ็ญ 55/1 ม.4 อ.กระแสสินธ จ.สงขลา 089-6543646

อ.จะนะ

ฝอะ มินิมารท 45 ม.2 ถ.ดํารงคพัฒนา ต.บานนา อ.จะนะ จ.สงขลา 074-431362

อ.ควนเนียง

รานรุงแสงซุปเปอร 39 ม.2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 074-386459

อ.ระโนด

รานพีพีมินิมารท 504/4 ถ.ราษฎรบํารุง อ.ระโนด จ.สงขลา 074-391235

รานเวทยโอสถ 328 ม.4 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 074-391181

ปาแดง 119 หนาตลาดสดเทศบาล ถ.ชายวารี ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 074-391135

ปาแดง หนาตลาดสดเทศบาล 121 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 074-391135



พรอมสรรพซุปเปอรมารท 17/15 ม.6 ต.ปากแตร อ.ระโนด จ.สงขลา 088-7885184

ม.3 ซุปเปอร 117/2 อ.ระโหนด จ.สงขลา 084-3133583

กาญจนา (เจภรณ) 97 ตลาดระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 089-7335970

โชคอมรแกว 3 112/27 ต.ทาบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 081-7662401

คุณสาว 112/1 ม.1 ต.ทาบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 081-0855428

ปาฉ่ิน ปานี 320 ม.4 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 095-5069995

ยินดีระโนด (เจดี) 314 ถ.ราชบํารุง ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 064-0745599

อ.หาดใหญ

รานวีอารดรักสโตร 59 ถ.เชื่อมรัฐอุทิศ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 074-236994

รานเจริญสุขเภสัช 251/1 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ จ.สงขลา 074-243822

รานแขงเซี้ยมฟารมาซี 36 ถ.มนตรี 1 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 074-348738

บริษัทวังเภสัชฟารมาซูติคอลจํากัด 141/3 ถ.รัถการ ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 074-349788-9

รานโฮมมารค 105 ถ.รัตนอุทิศ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 074-359607

รานโอลิเวอรซุปเปอรมารท 62/5 ถ.ราษฎรอุทิศ ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 081-8972137

รานรุงไพลินมินิมารท 264 ถ.สุขาภิบาล 2 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 074-471423

รานศิริฟารมาซี 274 ถ.กาญจนวินิช ต.ทาพรุ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 074-210551

คุณดวงเดือน รัศมีมณฑล 26-28 เยื้องโรงเรียนเทศบาล 1 ถ.ศรีนิล 1 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 081-4782155

รานบ๊ิกบูม 5 ถ.พิทักษอุทิศ 3 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 081-5401349

ศูนยยาทุงลุง 200 ม.1 ถ.กาญจนวานิช ต.พระตง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 074-471529

คุณปยะพร ตั้งเคียนจันทร 32 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 074-239537

รานจุฬารัศฟารมาซี 172 ถ.สามชัย อ.หาดใหญ จ.สงขลา 081-9691709

ราน คลังโทรศัพท 224/7 ถ.ศุภสารรังสรรค อ.หาดใหญ จ.สงขลา 086-4893272



เจมล 595 ถ.กาญจนวานิช ต.คอหงษ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 087-3928735

จุฬาเคร่ืองเงินและสมุนไพร 43 ถ.นิพัฒนสงคเคราะห ต.หาดใหญ จ.สงขลา 081-7665614

คุณนก (ทายตลาดทุงสง) 45-47 ม.1 ต.พะตง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 061-1955456

เจยุก ตลาดทุงลุง ต.พระตง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 098-0748485

จ.สุราษฎรธานี
พ่ีจุฬา (สกาย) 331/1 ถ.ชนเกษม 16 อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 077-285959

รานกกแซตึ้ง 304 ถ.หนาเมือง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 077-272067

รานยงอันตึ้ง 92 ถ.บานดอน ต.ตลาด  อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 077-272046

รานว. วังพรมโอสถ 297/5 ซอยบัญชา ถ.ตลาดใหม อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 077-281196

บุญสุงพานิช 55 ม.2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 082-2871287

อ.คีรีรัฐนิคม
ปาระเบียบ 1/7 ม.1 ต.ทาขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎธานี 077-265184

วัณณิตาดภสัช 264 ม.1 ต.ทาขนอม อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษรธานี 087-4137555

นองเอ็ม 141 ม.5 อ.คีรีรัฐ จ.สุราษฎรฯ 081-5697284

จุยมินิมารท 99/382 ถ.กาญจนวิถี 15 ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎธานี 091-0576705

บุญตา จันทรหวาน 8/2-3 ม.5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 086-9457198

โอมเภสัช 71/15 ม.1 ต.ทาขนอน อ.คีรีรัฐ จ.สุราษฎรธานี 081-9566904

อาโตยมินิมารท 7 ม.10 ต.ทาขนอน อ.คีรีรัฐ จ.สุราษฎร 086-2819122

โกเลียว 31 ม.7 อ.คีรีรัฐ จ.สุราษฎร 077-391080

แบม แบม มินิมารท 159/1 ม.1 อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร 089-7291677

กรรณิกา 4/1 ม.5 อ.คีรีรัฐ จ.สุราษฎรธานี 098-0145959

ปทุมการฌกษตร 114 ม.6 อ.คีรีรัฐ จ.สุราษฎรธานี 087-4711402



อ.วิภาวดี

ศรีไพศาลการคา 63 ม.10 อ.วิภาวดี จ.สุราษฏรฯ 081-3706585

อ.พุนพิน

รานเข็มทองซุปเปอรสโตร 116-118-120 ถ.ธนาธิบดี   อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี 077-311337

รานพุนพินฟารมาซี 43-45 ถ.ธนาธิบดี   อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี 077-311373

เข็มทองซุปเบอร 116-118 อ.พูนพิน จ.สุราษฎธานี 077-311337

ปากัญญา 34 ม.7 ต.มะราน อ.พูนพิน จ.สุราฎรธานี

เหรียญชัยแกว 33 ตลาดสดเทศบาลทาขาม อ.พูนพิน จ.สุราษฎร 087-2868899

ตาป 42/3 ม.11 ต.บางงอน อ.พูนพิน จ.สุราษฎรฯ

เข็มทองซุปเปอร 116-118 ถ.สถานีรถไฟ อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี 077-311337

อ.กาจนดิษฐ

รานกาญจนดิษฐซุปเปอรมารเก็ต 61/102 ม. 1 ต.กระแดะ อ.กาจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี 077-379014

รานกาญจดิษฐเภสัช 61/8 ม. 1 ต.กระแดะ อ.กาจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี 077-244784

รานพิณมินิมารท "210 ม. 1 ต.กระเเดะ อ.กาญจนดิษฐจ.สุราษฎรธานี" 077-244369

พ่ีจา 1/25 ม.2 ต.ทุงคง อ.กาญจนดิษฎ จ.สุราษฎธานี 083-9680376

กาญจนดิษฐภัณฑ อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

สุจิตราพานิช 49 ม.2 ตลาดทาทอง ต.ทาทอง อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี 077-227889

คลินิกยาบานกรูด 53/18 อ.กาญจนดิฐ จ.สุราษฎรฯ 081-6476716

ลุงดํา ปาทา 110 ม.3 อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรฯ 086-6269502

ชลประทานมินิมารท 56/4 ม.3 อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรฯ

พ่ีสาว 6 ม.5 อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรฯ 083-1021953

ทาทองการคา 134 /3 ม.7 ต.ทาทอง อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรฯ 089-6754388



ประพจน (พ่ียา) 14/9 ม.3 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฏรธานี 080-5335185

แนนแอนดมู 29/2 ม.1 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี 089-1550035

นิลรยา 48/32 ม.1 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี 062-4969065

ลัดดา 20/4 ม.1 ต.ปารอม อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี 063-4409491

อ.พระแสง

รานศิริผล 59/2 ม.1 ต.อิปน อ.พระเเสง จ.สุราษฎรธานี 077-369105

รานรังษีเภสัช 44/9 ม.1 ต.อีปน อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี 077-250342

ศิริมงคลซุปเปอร 96/6 ม.1 อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี 077-369228

ปรีดาการคา 26/3 ม.1 อ.พระแสง จ.สุราษฎธานี 077-369412089-8736759

ปาบวน 56 ม.1 บานเกาะนอย อ.พระแสง จ.สุราษฎธานี 087-2687010

ปรีดาการคา 26/3 ม.1 ซอยวิภาวดี 2 ต.อินปน อ.พระแสง  จ.สุราษฎธานี 089-8736759

ยินดีเภสัช 18 ม.1 ต.อินปน อ.พระแสง จ.สุราษฎธานี 081-0286597

พีชมินิมารท (พ่ีสมบูรณ) 97 ม.6 ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎธานี 087-8932266

ลุงซอง 15 ม.3 ต.อินปน อ.พระแสง จ.สุราษฎธานี 084-0695888

บางสวรรคเซ็นเตอร 162 ม.3 ต.บางสวรรค อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี 084-8483440

ซุปเปอรมารเก็ต 48/2 ม.3 ต.ไรขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร 080-0382081

วรกานตพานิชย 48/1 ม.3 ต.ไทรขึ่ง อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี 077-327609

นองเกม 20/1 ม.3 ต.บางสวรรค อ.พระแสง จ.สุราษฎรฯ 084-3277393

ทรัพยวรรณาซุปเปอรมารท 119/9 ม.4 อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี 081-7971434

ภิญญาพานิชย (ทรัพยวรรณา) 63 ม.3 ต.บางสวรรค อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี 089-2927072

สระแกวซุปเปอร (เจดาว) 43/1 ม.4 ต.บางสวรรค อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี 098-0867299

เภสัชกรสาลินี 1/14 อ.พระแสง จ.สุราษฎร 089-0760576



ควรนิยมซุปเปอร 4/10 ม.8 อ.พระแสง จ.สุราษฎร 084-8385462

ตนไทรเซ็นเตอร (บานตนไทร) 104 ม.4 ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี 081-0856981

รานบุบผา 84 ม. 4 หนาตลาดสดบานสอง ต.บานสอง อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี 077-361401

อ.ดอนสัก

รานอัมรินทรโอสถ 174/3 ม. 5 ต.ชลคราม ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎรธานี 077-371176

รานปรีดาซุปเปอรคอนเนอร 285/2 ม. 5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎรธานี 077-371337

ปรีดาซุปเปอร 285/2 ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎธานี

ปามิ่ง 49/1 ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎธานี 077-371270

ขวัญขาว (นองเจน) 3/55 ม.1 อ.ดอนสัก จ.สุราษฎธานี 087-4737226

สุนีย 105 ม.1 อ.ดอนสัก จ.สุราษฎรธานี 094-8062007

เจนวล อ.ดอนสัก จ.สุราษฎรธานี 062-4464239

อรษาเภสัช อ.ดอนสัก จ.สุราษฎรฯ 081-6468427

กํานัน 39 ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎรธานี 077-371234

อ.เวียงสระ

รานไทยฮัวเภสัช "67 ถ.สุขาภิบาล ต.บานสอง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี" 077-361282

รานทักษิณ "40 ม. 4 ต.บานสอง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี" 077-361643

รานรุงเรืองเภสัช 354 ม. 4 ต.บานสยิว  อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี 077-361285

บุปผา (ไพศาลมินิมารท) อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร

สน่ันเภสัช (นองรานทักษิณ) อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี

ณัฐพรซุปเปอรมารท ต.บานสอง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี 077-636766

สน่ันพานิช อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี

กัญญรัตนมินิมารท อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี



เพ่ือนซื้อ 207/5 ม.16 เทศบาล ต.ทุงหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี 095-6649998

สน่ันฟารมาซี 129/6 ม.4 ต.บานสอง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี 077-361406

เวียงตะวัน 92/5 ม.2 ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี 077-366627

นายแอนดเท็น 17/4 ม.1 ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร 086-2829356

อ.นาสาร

วรวุฒิ 424/2 ม.1 ต.พรุพี อ.นาสาร จ.สุราษฎรธานี 089-5905249

สารเพชร 121 ถ.นาสารนอก ต.นาสาร อ.นาสาร จ.สุราษฎรธานี 077-341247

ตั้งงวนสุน (โกตี๋) 87-91 อ.นาสาร จ.สุราษฎรธานี 077-341042

พ่ีทิพย บานหนองปลิง 61/2 ม.1 ต.คลองปราม อ.นาสาร จ.สุราษฎธานี 083-6345782

เรียงพานิช (เจเรียง) 437 ม.1 ต.มรุพลี อ.นาสาร จ.สุราษฎธานี 081-5696758

ขายยาจุฑามาศ 17/7 ตลาดเทศบาล ต.นาสาร อ.นาสาร จ.สุราษฎรธานี 077-341082

นองติ๊ก 115/9 อ.นาสาร จ.สุราษฎร 077-922795

เจนุช 83 ถ.ศรีเวียง อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี 077-249159

บานสุระกาญจน 41/5 ม.1 ต.ทุงเตา อ.นาสาร จ.สุราษฎรธานี 077-263069

นอม อ.นาสาร จ.สุราษฎรธานี 077-249255

ควรศรีซุปเปอรเซ็นเตอร ม.8 หนาวัดควรศรี อ.นาสาร จ.สุราษฎรธานี

ขวัญจิรา 38/5 ม.2 อ.บานนาสาร จ.สุราษฎร 094-4508449

อ.ทาชนะ

จารี 2 142 ม.10 ต.สมอทอง อ.ทาชนะ จ.สุราษฎธานี 085-7875787

จารี 1 204 ม.3 ต.สมอทอง อ.ทาชนะ จ.สุราษฎธานี 081-3818611

ประเสริฐพานิช (นองแตว) 86 ม.10 ต.ทาชนะ อ.ทาชนะ จ.สุราษฎธานี 085-6545580

ปมนํ้ามันสองพ่ีนอง (เจอารีย) 271 ม.10 ต.ทาชนะ อ.ทาชนะ จ.สุราษฎธานี 081-9799074



ประเทือง 102/9 ม.4 ต.ทาชนะ อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี 077-381160

นานาภัณฑ 102/3 ม.4 ต.ทาชนะ อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี 077-381160

ประสิทธิพานิช 249 ม.9 อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรฯ 089-8099274

หนองนิลชุปเปอร 319/2 ม.10 ต.สมอทอง อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรฯ 081-0906769

ทศพร แกวอินทร 72/1 ม.2 อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี 093-7529279

อรุณ 3 ม.13 ต.ประสงค อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี 083-1951449

รวมยาเภสัช 164/2 ม.13 อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี 083-6651925

พ่ีกบ 122/62 ม.18 อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี 089-8962624

นองเจี๊ยบ 159/264 ม.6 อ.ทาชนะ สุราษฎรธานี 098-2534971

อินเลิฟมินิมารท 32/1 ม.3 อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรฯ 080-1447830

คลองโอถยูนิก (พ่ีเจี๊ยบ) 144 ม.13 อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรฯ 098-6706007

คลองโสดยูนิค(พ่ีเจี๊ยบ) 144 ม.13 ต.ประสงค อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี 0986706007

บุญรับซุปเปอร 225/4 สามแยกคันธุรี ต.คันธุรี อ.ทาชนะ  จ.สุราษฎรธานี 077-381942

พ่ีจิ๋ม สามแยกตากิต ม.3 ต.สมอทอง อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี 0635122660

อ.ชัยบุรี

ศรีใสว 163 ม.1 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎธานี 077-367267

เลขาซุปเปอร 166/2 ม.3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎรธานี 077-367439

ศรีไสว 163 ม.1 อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎรธานี

เทพพิชัย 40 ม.6 ต.คลองมอย อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎรธานี

กิติพงษ 1/8 ม.2 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎรธานี 065-3484209

อ.ทาฉาง

ราน 108 ชอป (บานพยาบาลมินิมารท) 147/1 ม.6 ต.เขาถาน อ.ทาฉาง จ.สุราษฎรธานี 077-260368



รานวันทนีย 41/2 ต.ทาเคย อ.ทาฉาง จ.สุราษฎรธานี 077-260214

ปาเกสร 129 ม.3 ต.คลองไทร อ.ทาฉาง จ.สุราษฎรธานี

สุนันท 005 ม.1 อ.ทาฉาง จ.สุราษฎรธานี 077-389073

นองมุก 079 ม.1 อ.ทาฉาง จ.สุราษฎรธานี 093-7605968

นองปน 78/1 ม.1 ต.ทาเคย อ.ทาฉาง จ.สุราษฎรธานี 085-4780716

108 ช็อป (คลองไท) 6 ม.3 คลองไทย ต.คลองไทย อ.ทาฉาง จสุราษฎรธานี 089-1955151

ปารัตน 177 ม.2 ต.ปากฉลุน อ.ทาฉาง จ.สุราษฎรธานี 080-7006902

บัวแกว 15 ม.2 อ.บานทาฉาง จ.สุราษฎร 081-0566712

พีดี เจริญยิ่ง 19/1 ม.2 อ.ทาฉาง จ.สุราษฎร

อ.เคียนซา

รานโอฬารเฟอรนิเจอร 121 ม. 4 ต.บานเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎรธานี 089-8732408

รานพิทักษเภสัช 7/2 ม. 1 ต.พวงพรมคร อ.เคี่ยนซา จ.สุราษฎร 077-439156

บานยาจันทรวงศ 269 ม.7 อ.เคียนซา จ.สุราษฎรธานี 081-2942826

ไพโรจน 63 ม.2 อ.เคียงซา จ.สุราษฎรธานี 087-8822166

เอกทิพยการคา 86 ม.7 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร 080-6964006

ฟลมโฟโต&โมบาย 123 ม.4 ต.บานเสด็จ อ.เคียงซา จ.สุราาฎรธานี 091-7133120

อ.ไชยา

รานสหพันธพานิช 2 182/1 ม. 1 ต.ไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี 077-435215

รานสังข แอนด ซัน มินิมารท 183/5 ม. 1 ต.ไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี 077-431455

คุณนอย 18 ม.1 ต.โมถาย อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี 027-4193070

สังขแอนดซัน 183/5 ม.1 อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี 077-431455

อาบี 31/3 ม.3 อ.ไชยา จ.สุราษฎธานี 083-3011496



ริสกีมินิมารท (บังนิด) 114/1 ม.2 อ.ไชยยา จ.สุราษฎธานี 086-5943140

บี ดอะ 31 ม.3 บานหวยพุน ต.ตระกรบ อ.ไชยยา จ.สุราษฏธานี 087-4172040

นครเงิน คาปลีก-คาสง 594/9 ม.1 ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี 077-435117

พุฒตาล 206/4 ม.1 ต.ตลาด อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี 084-3050020

อ.บานนาเดิม
รานวัฒนกิจ 151-155 ม. 2 ต.บานนา อ.บานนาเดิม จ.สุราษฎรธานี 077-359072

อ.บานตาขุน

ยิ่งอุดม 32/10 ม.4 ต.เขาวงษ อ.บานตาขุน จ.สุราษฎธานี 077-397027

แพรวาซุปเปอร 30/1 ม.9 อ.บานตาขุน จ.สุราษฎธานี 085-4731249

นองสอง 90 ม.4 ติดตลาดสดศรีมงคล ต.เขาวงา อ.บานตาขุน จ.สุราษฎร 077-261169

วีอารซุปเปอร อ.บานตาขุน จ.สุราษฎรธานี 077-397046

ฉัตรชัย 33/4 ม.2 ต.เขาวงษ อ.บานตาขุน จ.สุราษฎรธานี

สมเกียรติซีแพค (กรร-ออราบิวตี้) 42/8 ม.4 ต.เขาวง อ.บานตาขุน จ.สุราษฎรธานี 088-1683580

เชี่ยวหลานเอ็กซเพรส 444 ม.5 อ.บานตาขุน จ.สุราษฎร 098-0422788

เจนุช 242 ม.4 อ.บานตาขุน จ.สุราษฎร 081-8916052

มารศรี 302 ม.5 อ.บานตาขุน จ.สุราษฎร 089-9099192

พ่ีสา ตลาดนัดส่ีแยกกํานันดวน 402/2 ม.2. ต.บานนา อ.บานนาเดิม จ.สุราษฎรธานี 081-9846551

ตั้งงวนสุน (โกตี๋) อ.นาเดิม จ.สุราษฎธานี

กองทุนหมูบานขโลดมพัฒนา 53/3 ม.3 ต.นาใต อ.บานนาเดิม จ.สุราษฎรธานี 086-2742927

อ.พนม

นานายา 83 ม.1 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร 086-8877122

บานยา 108 120/9 ม.3 ต.ตนยวน อ.พนม จ.สุราษฎร 089-2899773086-8546331



ทองพัฒน อ.พนม จ.สุราษฎรธานี 077-929371

นันธิยา 104/4 ม.1 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎรฯ 093-6611259

พ่ีแตน 92/5 ม.2 ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี 081-5805355

นองจอย ม.2 ต.พังกาญจน อ.พนม จ.สุราษฎรธานี 089-7304460

พ่ีแตน ม.1 ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎรธานี 081-5805355

เดือนยาเภสัช 275 ม.1 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร 093-7564839

ภาวนา 325 ม.8 อ.พนม จ.สุราษฎรฯ 086-5933947

แอน บางบาน 331 ม.8 ต.คลองชอุน อ.พนม จ.สุราษฎรธานี 093-6966550


